
220
50
≤ 2,2
≤ 150
10*
CEE 7/7
6 × CEE 7/4
3; 5
54 × 40 × 335

6. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Примітки:
• Технічні характеристики, наведені в таблиці, довідкові і не можуть служити підставою

 для претензій.
• Продукція ТМ SVEN постійно удосконалюється. З цієї причини технічні характеристики 

можуть бути змінені без повідомлення.
 

* Залежить від умов перевантаження

Гарантійний термін: 12 міс.
Термін служби: 2 роки

Мережевий фільтр-подовжувач

Номінальна напруга, В
Робоча частота, Гц
Сумарна потужність підключеного навантаження, кВт
Максимальна енергія, що поглинається, Дж
Струм спрацьовування термозапобіжника, А
Вхідна вилка
Вихідні розетки
Довжина кабеля, м
Розміри, мм

OPTIMA 6

КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Незважаючи на докладені зусилля зробити Керівництво точнішим, можливі деякі невідпо-
відності. Інформація даного Керівницва надана на у мовах «як є». Автор і видавець не несуть 
ніякої відповідальності перед особою або організацією за збитки або пошкодження, які сталися 
від інформації, що міститься в даному Керівництві.

1. РЕКОМЕНДАЦІЇ ПОКУПЦЕВІ
• Акуратно розпакуйте виріб, простежте за тим, щоб усередині коробки не залишилися будь-які 
приналежності. Перевірте пристрій на предмет пошкоджень. Якщо виріб пошкоджено при 
транспортуванні, зверніться у фірму, що здійснює доставку; якщо виріб не функціонує, відразу ж 
зверніться до продавця.
• Перш ніж встановлювати та використовувати виріб, уважно ознайомтеся з цим Керівництвом і 
збережіть його на весь період використання.

2. КОМПЛЕКТНІСТЬ
• Мережевий фільтр-подовжувач - 1 шт.

3. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
• Не приєднуйте фільтр-подовжувач до мережі з напругою вище номінальної.
• Не підключайте одночасно в мережевий фільтр навантаження з сумарною потужністю понад 
2200 Вт.
• Не застосовуйте мережеві фільтри-подовжувачі з дротом в скрученому стані.
• Не використовуйте в місцях можливого потрапляння рідини, вологи, пилу і впливу висо-
ких температур.
• Не розбирайте і не ремонтуйте самостійно.
• Рекомендується підключати фільтр до електромережі із заземленням.

4. ПРИЗНАЧЕННЯ
Мережевий фільтр-подовжувач SVEN OPTIMA 6 призначений для постійного безпечного 
підключення до мережі електропостачання побутової та комп'ютерної техніки і її захисту від 
короткого замикання і перевантажень, імпульсних перешкод.

5. ОСОБЛИВОСТІ
• Зручне і безпечне підключення
• Забезпечує базовий захист підключених пристроїв
• Двополюсний вимикач
• Відновлюваний запобіжник не вимагає за міни
• Обмежувач імпульсних перешкод (варістор)


